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Rezumat: Lucrarea de faţă are scopul de a analiza configuraţia dreptului la moştenire al soţului 
supravieţuitor, ulterior intrării în vigoare a noului Cod civil, mai ales din perspectiva în care soţii au optat 
pentru unul dintre regimurile matrimoniale, altul decât cel legal, respectiv pentru regimul comunităţii 
convenţionale sau pentru regimul separaţiei de bunuri. Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor 
prezintă anumite particularităţi faţă de reglementarea anterioară cuprinsă în Legea nr. 319/1944. 
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Noţiuni introductive privind evoluţia istorică a drepturilor succesorale ale soţului 
supravieţuitor 
 

Pentru a putea înţelege mai bine noutăţile aduse de Codul civil în privinţa drepturilor de 
moştenire ale soţului supravieţuitor, vom face o scurtă prezentare istorică a evoluţiei drepturilor 
recunoscute acestuia de-a lungul timpului. 

În Codul civil de la 1864, drepturile soţului supravieţuitor au fost reglementate în art. 679 si 
681- 684, însă aceste texte legale au fost apreciate, în mod constant, a fi inechitabile, deoarece soţul 
supravieţuitor putea culege moştenirea numai după ultimul colateral de gradul al doisprezecelea, adică 
numai în absenţa succesibililor defunctului din cele patru clase de moştenitori.  

Abrogarea în parte a acestor texte a avut loc odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 3581 
asupra impozitului progresiv pe succesiuni, din anul 1921, moment de la care drepturile succesorale 
ale soţului supravieţuitor au fost recunoscute doar după ultimul colateral de gradul al patrulea al 
defunctului. 

În acea configuraţie legală erau recunoscute anumite drepturi succesorale pentru văduva săracă 
ce beneficia de o cota-parte în uzufruct, dacă venea în concurs cu descendenţii defunctului, şi numai în 
lipsa acestora dobândea o cotă de 1/4 din moştenirea defunctului. 

Apoi, drepturile soţului supravieţuitor au fost reglementate prin Legea nr. 319/1944 pentru 
dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, lege care la rândul ei a abrogat implicit prevederile 
Codului civil de la 1864, configurând o serie de îmbunătăţiri în privinţa drepturilor succesorale ale 
soţului supravieţuitor. Astfel, prin acest act normativ s-a recunoscut dreptul soţului supravieţuitor la 
moştenire, în concurs cu oricare din clasele de moştenitori legali ai defunctului, dreptul acestuia la 
rezerva succesorală, precum şi anumite drepturi speciale de moştenire - dreptul la moştenire asupra 
mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice, precum şi asupra darurilor de nuntă şi dreptul 
de abitaţie asupra casei de locuit. 

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, fapt produs la 1 octombrie 2011, drepturile 
succesorale ale soţului supravieţuitor sunt reglementate în art. 970-974 (Secţiunea I intitulată Soţul 
supravieţuitor) din Capitolul III - Moştenitorii legali din Titlul II - Moştenirea legală. Se remarcă 
faptul că legiuitorul a păstrat, în principiu, configuraţia drepturilor succesorale recunoscute soţului 
supravieţuitor consacrată prin Legea nr. 319/1944, doar că acestea au fost încorporate în noul Cod 
civil. 
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Reglementarea actuală a drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor, a fost făcută 
înaintea drepturilor succesorale a celorlalţi moştenitori legali ai defunctului, făcând parte din cele patru 
clase de moştenitori, întrucât acesta vine în concurs cu oricare din aceste clase de moştenitori şi pentru 
că stabilirea cotei soţului supravieţuitor se determină cu prioritate faţă de aceştia. 

 
1. Condiţiile impuse de lege soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni 
 
Pentru ca soţul supravieţuitor să vină la moştenirea defunctului, pe lângă condiţiile generale 

impuse oricărui  moştenitor, acesta trebuie să îndeplinească şi o condiţie specială, respectiv aceea de a 
avea calitatea de soţ la data decesului soţului său. Pe cale de consecinţă, condiţiile impuse de lege 
pentru ca soţul supravieţuitor să vină la moştenire sunt următoarele: 

- să aibă capacitate succesorală; 
- să nu fie nedemn faţă de defunct; 
- să aibă vocaţie succesorală; 
- să aibă calitatea de soţ la data deschiderii moştenirii (condiţie specială despre care am 

făcut vorbire); 
In acest context de analiză se remarcă faptul că, dacă în privinţa moştenitorilor din cele patru 

clase de moştenitori legali, s-a avut în vedere gradul de rudenie cu defunctul, în ceea ce priveşte 
recunoaşterea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor, aceasta este legată de existenţa calităţii 
sale, de soţ al defunctului, la data decesului. Deşi la data decesului unuia dintre soţi, căsătoria 
încetează, poate este mai corect să spunem că în acest caz drepturile soţului supravieţuitor sunt legate 
de fapt de inexistenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive de desfacere a căsătoriei la data decesului 
lui de cuius. Astfel, textul art. 970 Cod civil prevede că soţul supravieţuitor îl moşteneşte pe soţul 
decedat dacă, la data deschiderii moştenirii, nu există o hotărâre de divorţ definitivă. Termenul de 
hotărâre judecătorească, la care se referă textul legal, vizează atât actul jurisdicţional al instanţei, dar şi 
actul final al ofiţerului de stare civilă şi al notarului public, prin care se desface căsătoria părţilor, 
respectiv certificatul de divorţ. Potrivit noului Cod civil, divorţul se poate pronunţa atât de ofiţerul de 
stare civilă, cât şi de notarul public, nemaifiind atributul exclusiv al instanţei de judecată. 

Condiţiile impuse de legiuitor pentru ca soţul supravieţuitor să moştenească, se împart în 
condiţii pozitive  - capacitatea succesorală, vocaţia succesorală şi calitatea de soţ a acestuia, şi condiţii 
negative - cea de a nu fi nedemn faţă de defunct. La acestea putem adăuga şi condiţia negativă, ca 
soţul supravieţuitor să nu fi fost dezmoştenit de către defunct, situaţie în care acesta va putea culege 
doar rezerva succesorală atribuită de lege, în calitatea sa de moştenitor rezervatar al defunctului.  

Trebuie menţionat că legea nu recunoaşte dreptul de moştenire asupra averii concubinului, 
oricât de lungă ar fi perioada de concubinaj între defunct şi concubinul său. În ceea ce priveşte situaţia 
concubinului ce supravieţuieşte celuilalt concubin, arătăm că acesta poate pretinde drepturile sale, 
rezultate din contribuţia pe care a adus-o la dobândirea bunurilor din timpul concubinajului dintre ei, 
inclusiv sumele de bani depuse la instituţiile de credit [1]. Dacă concubinul nu are dreptul de 
moştenire legală la moştenirea defunctului, în schimb concubinul poate avea drepturi succesorale, 
având izvorul în testamentul acestuia. 

Este de menţionat faptul că, drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor sunt recunoscute 
în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali, cu condiţia ca acesta să deţină calitatea de soţ 
la data deschiderii moştenirii defunctului. În acest sens, se impune a preciza că nu are relevanţă durata 
căsătoriei acestora, starea materială sau sexul soţului supravieţuitor, dacă aceştia au sau nu copii 
rezultaţi din căsătorie sau dacă aceştia erau despărţiţi în fapt sau convieţuiau la data decesului lui de 
cuius [2]. Mai mult, chiar dacă există o cerere de divorţ pe rolul instanţei de judecată sau în curs de 
soluţionare prin procedura administrativă în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, dacă 
la data decesului hotărârea nu era definitivă sau nu s-a eliberat certificatul de divorţ, soţului 
supravieţuitor îi sunt recunoscute drepturile de moştenire asupra moştenirii lăsate de soţul său decedat. 
În aceste cazuri, dacă decesul survine în timpul soluţionării cererii de divorţ, în oricare din modalităţile 
menţionate anterior, căsătoria părţilor încetează prin deces, iar soţul supravieţuitor îndeplineşte 
condiţia specială pentru a putea veni la moştenirea defunctului, neexistând aşadar o hotărâre de divorţ 
definitivă, respectiv nefiind eliberat certificatul de divorţ de ofiţerul de stare civilă sau de notarul 
public. Potrivit art. 925 alin. (1) Cod procedură civilă, dacă în timpul procesului de divorţ unul dintre 
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soţi decedează, instanţa va lua act de încetarea căsătoriei şi va dispune, prin hotărâre definitivă, închi-
derea dosarului. 

De asemenea, căsătoria ia sfârşit prin divorţ sau în urma declarării nulităţii ori a anulării 
acesteia. 

După cum arată art. 382 Cod civil, căsătoria este considerată desfăcută din ziua când hotărârea 
prin care s-a pronunţat divorţul a rămas definitivă. 

O situaţie specială, ce poate interveni în ceea ce priveşte acţiunea de divorţ, este cea generată 
de formularea cererii de divorţ, formulate de soţul reclamant, având ca temei de drept prevederile art. 
373 lit. b) Cod civil, respectiv în situaţia în care divorţul este cerut din cauza unor motive temeinice, 
când raporturile dintre soţi sunt vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Este vorba 
despre acţiunea de divorţ având la bază culpa exclusivă a soţului pârât în desfacerea căsătoriei. Potrivit 
art. 382 alin. (2) Cod civil, prin excepţie (n.n. - de la regula potrivit căreia data desfacerii căsătoriei 
este ziua când hotărârea a rămas definitivă), dacă acţiunea de divorţ este continuată de moştenitorii 
soţului reclamant, căsătoria se socoteşte desfăcută la data decesului. Aşadar, în situaţia în care, ulterior 
formulării acţiunii întemeiate pe culpa exclusivă a soţului pârât, survine decesul soţului reclamant, iar 
acţiunea este continuată de moştenitorii acestuia şi prin hotărârea pronunţată de instanţă se constată că 
soţul pârât este exclusiv culpabil de desfacerea căsătoriei, căsătoria părţilor nu va înceta prin moartea 
soţului reclamant, ci va fi desfăcută la data decesului acestuia. Aceasta înseamnă, din punct de vedere 
succesoral, că soţul pârât nu va putea veni la moştenirea reclamantului, decedat înainte de soluţionarea 
definitivă a acţiunii de divorţ, chiar dacă la data decesului acţiunea nu fusese încă soluţionată. Această 
situaţie reprezintă o excepţie de la regula potrivit căreia căsătoria încetează prin decesul oricăreia 
dintre soţi.  

Soluţia prevăzută în art. 382 alin. (2) Cod civil, respectiv stabilirea datei desfacerii căsătoriei 
la data decesului lui de cuius, este contrazisă însă de prevederile art. 925 alin. (2) Cod procedură 
civilă, act intrat în vigoare ulterior. Astfel, potrivit art. 925 alin. (2) Cod procedură civilă, când cererea 
de divorţ se întemeiază pe culpa pârâtului şi reclamantul decedează în cursul procesului, lăsând 
moştenitori, aceştia vor putea continua acţiunea, pe care instanţa o va admite numai dacă va constata 
culpa exclusivă a soţului pârât. Potrivit art. 925 alin. (4) Cod procedură civilă, în cazul în care acţiunea 
este continuată de moştenitorii soţului reclamant, potrivit alin. (2), căsătoria se socoteşte desfăcută la 
data introducerii cererii de divorţ. 

Iată deci că, între soluţia impusă de art. 382 alin. (2) Cod civil şi cea prevăzută de art. 925 alin. 
(4) Cod procedură civilă, există diferenţă, întrucât primul text arată că se consideră desfăcută căsătoria 
părţilor la data decesului, în vreme ce textul Codului de procedură civilă apreciază desfăcută căsătoria 
la data introducerii cererii de divorţ. 

Apreciem, alături de alţi autori [3], că prin intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă 
ulterior noului Cod civil, prevederea art. 382 alin. (2) Cod civil a fost abrogată implicit de art. 925 
alin. (4) din Codul de procedură civilă, căsătoria socotindu-se desfăcută la data introducerii cererii de 
divorţ şi nu la data decesului. Dar, este de remarcat că, indiferent care este data la care căsătoria se 
socoteşte desfăcută, respectiv data decesului potrivit art. 382 alin. (2) Cod civil, sau data introducerii 
acţiunii de divorţ potrivit art. 925 alin. (4) Cod de procedură civilă, soţul pârât nu are vocaţie 
succesorală la moştenirea defunctului, neîndeplinind condiţia specială prevăzută de lege, respectiv nu 
va mai avea calitatea de soţ la data decesului. 

Opţiunea moştenitorilor, de a continua acţiunea de divorţ a soţului reclamant decedat, poate 
conduce la acest rezultat sau, dacă din probele administrate în cauză, nu va rezulta culpa soţului pârât, 
căsătoria va fi considerată că a încetat prin decesul soţului reclamant. De asemenea, trebuie amintit că 
moştenitorii soţului reclamant nu sunt obligaţi să continue acţiunea astfel formulată de antecesorul lor, 
ei având opţiunea fie de a acţiona în acest fel, fie de a lăsa instanţa să constate încetarea căsătoriei prin 
decesul soţului reclamant. Dacă se va constata încetată căsătoria părţilor prin decesul soţului 
reclamant, soţul pârât va îndeplini condiţia specială prevăzută de lege pentru a putea moşteni, 
respectiv acesta îndeplineşte condiţia specială de persoană căsătorită la data deschiderii moştenirii. 

Până la desfacerea căsătoriei prin hotărâre judecătorească definitivă sau până la eliberarea 
certificatului de divorţ de către ofiţerul de stare civilă sau de către notarul public, soţul în viaţă are 
vocaţie la moştenirea lăsată de defunctul său soţ. 

În ceea ce priveşte situaţia în care moartea unuia dintre soţi este declarată prin procedura 
declarării judecătoreşti a morţii, este de menţionat că, dacă hotărârea astfel pronunţată este anulată, iar 
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celălalt soţ s-a recăsătorit, potrivit art. 293 alin. (2) Cod civil, prima căsătorie se consideră desfăcută pe data 
încheierii celei de-a doua căsătorii. În această situaţie, soţul de bună-credinţă recăsătorit va putea moşteni 
doar pe soţul său din cea de-a doua căsătorie, nu şi pe cel din prima căsătorie, întrucât căsătoria se 
consideră desfăcută la data încheierii celei de-a doua căsătorii de către acesta. Dacă soţul care se 
recăsătoreşte este de rea-credinţă, adică cunoaşte faptul că primul său soţ nu este mort, şi în aceste condiţii 
se recăsătoreşte, cea de-a doua căsătorie va fi nulă, menţinându-se prima căsătorie. Astfel, soţul de rea-
credinţă va avea vocaţie succesorală faţă de primul soţ, declarat mort şi ulterior reapărut. 

Anularea sau constatarea nulităţii căsătoriei are drept efect, desfiinţarea retroactivă a căsătoriei şi 
implicit pierderea calităţii de soţi a părţilor. Cauzele de nulitate relativă a căsătoriei sunt reglementate în art. 
297-300 Cod civil, iar cauzele de nulitate absolută în art. 293-295 Cod civil. Dacă decesul unuia dintre soţi 
survine până la pronunţarea sau declararea nulităţii căsătoriei, soţul în viaţă nu va beneficia de drepturi 
succesorale ca şi soţ supravieţuitor, întrucât căsătoria se anulează cu efect retroactiv, chiar dacă hotărârea se 
pronunţă ulterior decesului. 

Potrivit art. 304 alin. (1) Cod civil, soţul de bună-credinţă la încheierea unei căsătorii nule sau 
anulate, păstrează, până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă, situaţia unui soţ dintr-
o căsătorie valabilă. Aşadar, în cazul căsătoriei putative, soţul de bună-credinţă, la încheierea unei 
casatorii nule sau anulate, păstrează situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă, până la data când 
hotărârea judecătorească rămâne definitivă. Aceasta înseamnă că, dacă decesul unuia dintre soţi 
survine mai înainte ca hotărârea judecătorească de declarare sau de pronunţare a nulităţii să rămână 
definitivă, soţul supravieţuitor care a fost de bună-credinţă vine la moştenirea soţului decedat. În ceea 
ce îl priveşte pe soţul de rea-credinţă, acesta nu va putea moşteni pe defunct, pierzând retroactiv 
calitatea de soţ. Dacă decesul a survenit ulterior datei la care hotărârea judecătorească de anulare sau 
de constatare a nulităţii căsătoriei a rămas definitivă, soţul supravieţuitor, indiferent dacă a fost de 
bună-credinţă sau de rea-credinţă, nu va putea moşteni pe defunct întrucât urmare a anularii sau 
constatării nulităţii a pierdut retroactiv calitatea de soţ. 

Subliniem faptul că vocaţia succesorală a soţului de bună-credinţă la încheierea căsătoriei nule 
sau anulate, subzistă numai în perioada cuprinsă între data încheierii căsătoriei şi data rămânerii 
definitive a hotărârii instanţei privind anularea sau constatarea nulităţii [4]. 

În ce priveşte aprecierea asupra bunei sau relei-credinţe a soţilor, arătăm că instanţa care este 
investită cu soluţionarea unei acţiuni, având ca obiect anularea sau constatarea nulităţii căsătoriei, este 
obligată ca prin hotărârea ce o va pronunţa să statueze cu privire la buna sau reaua-credinţă a soţilor 
[5], iar dacă nu a făcut acest lucru, situaţia va putea fi complinită ulterior, în cadrul procesului intentat 
de moştenitori, când instanţa poate acoperi lipsurile hotărârii primei instanţe în aceasta chestiune. 

Aceasta situaţie de excepţie, prevăzută de art. 304 alin. (1) Cod civil, în privinţa soţului de 
bună-credinţă la încheierea căsătoriei nule sau anulate, reprezintă singura excepţie prevăzută de lege 
de la principiul reciprocităţii vocaţiei succesorale legale. 

 
2. Corelaţia dintre dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor şi regimul matrimonial 

ales 
 
La decesul unuia dintre soţi, pentru a se putea stabili drepturile succesorale ale soţului 

supravieţuitor şi ale celorlalte categorii de moştenitori legali cu care acesta vine în concurs, sau numai 
a celorlalţi moştenitori legali, dacă soţul supravieţuitor nu vrea sau nu poate veni la moştenirea 
defunctului, trebuie ca în prealabil să fie determinată masa succesorală rămasă de pe urma lui de cuius. 

Art. 321 alin. (1) Cod civil arată că viitorii soţi pot alege ca regim matrimonial comunitatea 
legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională. De asemenea, art. 291 alin. (1) Cod civil 
prevede că ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.  

Chestiunea determinării masei succesorale lăsate de defunct se face, atât raportat la bunurile 
proprii ale acestuia, dar şi raportat la cota acestuia din bunurile comune dobândite de acesta şi soţul 
său supravieţuitor. Potrivit art. 319 alin. (1) Cod civil, regimul matrimonial încetează prin constatarea 
nulităţii, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei. Aşadar, la încetarea căsătoriei prin decesul 
unuia dintre soţi, trebuie determinată partea din bunurile dobândite în comun de către soţi aparţinând 
defunctului şi care va face obiectul transmisiunii succesorale. Partea cuvenită defunctului din 
comunitatea de bunuri a soţilor, va compune masa succesorală lăsată de acesta, parte care aparţine 
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acestuia în calitate de cotitular asupra comunităţii respective. Determinarea drepturilor soţilor asupra 
comunităţii de bunuri, se face prin raportare la dispoziţiile din materia dreptului familiei. 

Ceea ce ne interesează în operaţiunea de determinare a masei succesorale, rămase de pe urma 
defunctului, vizează situaţia în care regimul matrimonial ales a fost acela al comunităţii legale sau al 
comunităţii convenţionale, pentru că în regimul separaţiei de bunuri soţii au dobândit doar bunuri 
proprii. 

Regimul comunităţii legale este reglementat în art. 339-359 Cod civil. Potrivit art. 339 Cod 
civil, bunurile dobândite în timpul comunităţii legale, de oricare dintre soţi, sunt, de la data dobândirii 
lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor. Anterior datei de 1 octombrie 2011, când a intrat în 
vigoare noul Cod civil, regimul comunităţii legale reprezenta singurul regim în materia relaţiilor 
patrimoniale dintre soţi. Aşadar, în regimul comunităţii legale toate bunurile dobândite de soţi, sub 
acest regim matrimonial, sunt bunuri comune în devălmăşie ale ambilor soţi. 

Potrivit art. 350 Cod civil, fiecare soţ poate dispune, prin legat, de partea ce i s-ar cuveni, la 
încetarea căsătoriei, din comunitatea de bunuri. 

Când comunitatea încetează prin decesul unuia dintre soţi, lichidarea se face între soţul 
supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat, obligaţiile soţului decedat asupra bunurilor comune 
divizându-se între moştenitori, proporţional cu cotele ce le revin din moştenire, aşa cum prevede art. 
355 alin. (3) Cod civil. Până la finalizarea lichidării, comunitatea subzistă, atât în privinţa bunurilor, 
cât şi în privinţa obligaţiilor. Lichidarea regimului matrimonial se face, potrivit art. 320 Cod civil, prin 
hotărâre judecătorească definitivă sau, după caz, prin înscris întocmit în formă autentică notarială. 
Potrivit art. 1133 alin. (2) Cod civil, în vederea stabilirii componenţei patrimoniului succesoral, 
notarul public procedează, mai întâi, la lichidarea regimului matrimonial. 

Menţionăm că potrivit art. 357 Cod civil, în cadrul lichidării comunităţii, fiecare dintre soţi 
preia bunurile sale proprii, după care se va proceda la partajul bunurilor comune şi la regularizarea 
datoriilor. 

În acest scop, se determină mai întâi cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe baza contribuţiei sale, 
atât la dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune. Până la proba contrară, 
se prezumă că soţii au avut o contribuţie egală. 

Menţionăm că, în cadrul procedurii succesorale notariale, potrivit art. 107 alin. (2) din Legea 
nr. 36/1995, în succesiunile care privesc bunuri comune ale autorului succesiunii şi ale soţului 
supravieţuitor, cotele de contribuţie ale acestora la dobândirea bunurilor şi asumarea obligaţiilor, se 
stabilesc prin acordul moştenitorilor, consemnat în încheierea finală sau, după caz, în actul de 
lichidare, încheiat în formă autentică. 

Dacă între soţul supravieţuitor şi moştenitorii defunctului nu se ajunge la un consens, potrivit 
art. 108 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 36/1995, în caz de neînţelegere hotărăşte instanţa 
judecătorească. 

În cadrul comunităţii convenţionale, prin convenţie matrimonială se derogă de la dispoziţiile 
privind regimul comunităţii legale, potrivit art. 366 Cod civil. Specificitatea comunităţii convenţionale 
nu are însă influenţă asupra materiei succesorale [6], ele fiind aceleaşi ca în cazul comunităţii legale, 
întrucât, prin convenţia încheiată, soţii aduc modificări numai în privinţa întinderii masei succesorale 
aparţinând soţului defunct, respectiv aceasta va fi mai mare sau mai mică, după cum a avut loc o 
includere în comunitate a unor bunuri proprii sau a intervenit dimpotrivă o restrângere a comunităţii, 
prin excluderea unor bunuri dobândite în comun din comunitatea soţilor, potrivit art. 367 Cod civil. 
Aşadar, în cazul comunităţii convenţionale, masa succesorală lăsată de defunct poate fi mai vastă decât 
în cazul comunităţii legale, dacă soţii, prin convenţia matrimonială, au inclus în comunitate bunuri 
proprii, dobândite înainte sau după încheierea căsătoriei, sau dimpotrivă, comunitatea poate fi mai 
restrânsă decât cea legală, dacă, prin convenţie, soţii au înţeles să restrângă comunitatea la bunurile 
sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă acestea sunt dobândite, ori, 
după caz, născute, înainte sau în timpul căsătoriei. 

În ceea ce priveşte comunitatea convenţională, art. 368 Cod civil prevede că, în măsura în care 
prin convenţie matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunităţii convenţionale se 
completează cu dispoziţiile legale privind regimul comunităţii legale. Aceasta înseamnă că, regulile 
privind lichidarea regimului comunităţii legale, se aplică şi lichidării comunităţii convenţionale şi 
transmiterii bunurilor soţului decedat către soţul supravieţuitor şi celorlalţi moştenitori ai lui de cuius. 
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Dar aşa cum am menţionat, dispoziţiile legale ale regimului comunităţii legale, sunt aplicabile 
în măsura în care prin convenţia matrimonială nu s-a prevăzut altfel. Este aşadar posibil, ca în 
convenţia matrimonială să se stipuleze anumite clauze privind lichidarea şi partajul bunurilor, 
includerea clauzei de preciput, partajarea bunurilor comune în cote inegale, suportarea în cote inegale 
a pasivului succesoral, atribuirea preferenţială a unor bunuri către unul dintre soţi, etc. 

În ceea ce priveşte clauza de preciput [7] arătăm că, potrivit art. 333 Cod civil, prin convenţia 
matrimonială se poate stipula ca soţul supravieţuitor să preia, fără plată, înainte de partajul moştenirii, 
unul sau mai multe dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate. Clauza de 
preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soţi sau numai în favoarea unuia dintre ei. 
Clauza de preciput nu este supusă raportului donaţiilor, ci numai reducţiunii, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 333 alin. (4) Cod civil, clauza de preciput devine caducă, atunci când comunitatea 
încetează în timpul vieţii soţilor, când soţul beneficiar a decedat înaintea soţului dispunător ori când 
aceştia au decedat în acelaşi timp sau când bunurile care au făcut obiectul ei au fost vândute la cererea 
creditorilor comuni. 

Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin 
echivalent. 

Aşadar, dacă soţii, prin convenţia lor matrimonială, au stipulat o clauză de preciput, soţul 
supravieţuitor va prelua fără plată, înainte de partajul moştenirii, bunurile comune în devălmăşie sau în 
coproprietate ce fac obiectul preciputului, situaţie în care, în privinţa acestora nu mai sunt incidente 
regulile anterior menţionate. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că, în ipoteza în care se încalcă 
rezerva succesorală, bunurile ce fac obiectul preciputului  sunt supuse reducţiunii. 

În privinţa regimului separaţiei de bunuri, aşa cum am arătat, stabilirea componentei masei 
succesorale se face potrivit art. 360 Cod civil. Astfel, fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv, în 
privinţa bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în 
nume propriu după aceasta dată. 

În cadrul regimului separaţiei de bunuri, soţii pot dobândi însă, potrivit art. 362 Cod civil, 
bunuri proprietate comună, pe cote-părţi. Bunurile dobândite împreună de soţi aparţin acestora, în 
proprietate comună pe cote-părţi, în condiţiile legii. Astfel, la decesul unuia dintre soţi se va determina 
cota sa parte din aceste bunuri, care va face parte din masa succesorală lăsată de acesta. 

Clauza de preciput poate fi stipulată şi în cadrul acestui regim matrimonial, dacă ea are ca 
obiect bunuri comune pe cote-părţi aparţinând soţilor. 

 
Concluzii 
 
Concluzia care se impune în urma studiului, este aceea că, în privinţa drepturilor succesorale 

ale soţului supravieţuitor şi regimul matrimonial ales, există o strânsă legătură, cu consecinţe în planul 
dreptului succesoral, potrivit celor reliefate. De asemenea, şi desfacerea căsătoriei prin divorţ sau 
încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi, produce efecte diferite în planul drepturilor 
succesorale recunoscute soţului supravieţuitor. Nu în ultimul rând, am analizat situaţia soţului de 
bună-credinţă la încheierea căsătoriei nule sau anulate, care beneficiază de drepturi succesorale. 
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